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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie w związku z doniesieniami medialnymi chciałbym dowiedzieć 

się czy prawdą jest, że samorządy, które zdecydowały się nie pobierać (zwalniać) w tym trudnym 

okresie jakim jest pandemia COVID 19 przedsiębiorców z opłaty podatku od nieruchomości, będą 

mieć pomniejszoną subwencję wyrównawczą od Państwa? Czy prawdą jest, że zwolnienie przez 

miasto przedsiębiorców z podatku od nieruchomości jest traktowane przez organy Państwa jako 

zaniechanie? 

Czy nasze miasto z tego tytułu poniosło lub może ponieść jakiekolwiek konsekwencje 

finansowe ? 

Z poważaniem 

Jakub Filipowicz 
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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 kwietnia 2020 r., data wpływu 06.05.2020 r., 

dotyczącą udzielenia informacji, czy w związku ze zwolnieniem przedsiębiorców z podatku od 

nieruchomości na okoliczność pandemii COVID-19 samorządy będą miały pomniejszoną 

subwencję wyrównawczą od Państwa oraz czy miasto z tego tytułu poniosło lub może ponieść 

jakiekolwiek konsekwencje finansowe informuję, co następuje: 

Obowiązujące obecnie regulacje prawne nie pozwalają na uwzględnienie przy wyliczaniu 

subwencji utraty części dochodów samorządów z powodu zwolnienia z podatku 

od nieruchomości przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami ograniczeń i zakazów 

wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Przy szacowaniu wysokości 

subwencji wyrównawczej niezrealizowane wskutek ww. okoliczności dochody są liczone tak jakby 

zostały uzyskane i są traktowane jak rezygnacja z części dochodów podatkowych możliwych 

do uzyskania. 

Stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.) w celu ustalenia części wyrównawczej 

subwencji ogólnej i wpłat oraz kwoty, o której mowa w art. 2la ust. 1 pkt 3, przyjmuje się 

dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując 

do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, 

ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, 

stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. 

DoxTochodów. które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także 

skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa 

podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 



Odnosząc się do kolejnego zagadnienia poruszanego w interpelacji, tj. czy zwolnienie przez miasto 

przedsiębiorców z podatku od nieruchomości traktowane jest przez organy Państwa jako 

zaniechanie informuję, iż termin zaniechania, który w rozumieniu finansów publicznych oznacza 

niewykonanie określonych obowiązków nie będzie miał tutaj zastosowania. 


